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Ute dans och kulturkamrat
Totalt 12 kommunpilotprojekt har startat eller startas inom konst, kultur och välfärd i Södra
Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens område. I Kannus samt Kauhava,
Lappajärvi och Evijärvi har man hunnit redan långt inom projekterna.
Lavan taikaa pilot projektet från Kannus har framskridigt långt sedan april. Staden Kannus
beslöt utvidga utbudet och ordna en Virkeä syyskuu / Fräsch september med ett koncept där
man bara sätter igång och prövar sej fram. Man är inte rädd att misslyckas, utan man prövar,
ändrar riktning och utvecklar med positiv och god anda. Under september månaden kommer vi
att få ta del av olika temor kring välfärden, och bekanta oss med olika företag och arrangörer,
samt människor bakom dessa ider.
Den 5 september kommer Lavan taikaa pilotprojektet att träda på Lampin Lava/ Toholampis
paviljong. Då kommer utvecklingstörda och deras anhöriga från Kannus och dess när region ha
möjlighet att delta i en kulturdag med dans som temat. I programmet ingår bland annat
dansskola som dras av Vanhat Varikset, stol gymnastik och live karaoke. För dansmusiken står
kända Jiri Tammilehto & Esperanza dansbandet. Det förväntas 250 personer på plats.
Kannus bjuder också Jakobstads finskspråkiga utvecklingstörda att delta i dansdagen. Jakobstads
utvecklingstörda hör också till en av dom 12 pilotprojekter om startats. I Jakobstad kommer
man att engagera sej kring improvisation i sitt projekt som startas i Kivilös nya boendenehet
som byggts av Eskoos samkommun.
I Vasa utnyttjas tjänstedesign
Vasa stads kommunpilotens tema är
tjänstedesign
inom
det
kulturella
äldrearbetet. Piloten samarbetar med
Designcentrum Muova. Vasa kulturcentrumet
har goda erfarenheter från att ha samarbetat
med Ikäkeskus sedan 2009. Tillsammans dom
har
producerat
Kulturkarusellen
K-65
verksamheten.

Leena Nyqvist, Sanna Ala-Hallila och Annika
Sillander från Vasa i Välfärd och partnerskap från
kulturen -seminarium maj 2015.
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Kulturkompis verksamhet i Järviseutu regionen
Runt om i landet så finns det möjlighet till kulturkompis, och nu startas det också i Kauhava,
Lappajärvi och Evijärvi. Tanken bakom kulturkompisen är att kunna erbjuda hjälp till dom som
har det till exempel svårt att ta sej fram till olika kulturevenemang av en eller annan orsak.
Kulturkompisar är skolade volontärer. Om en åldring har ingen att gå med på till exempel
sommarteater, kan hon/han ringa upp en kulturkompis att gå med. Som belöning får
kulturkompiser fritt inträde till det evenemanget som hon/han går till.
Vi söker nu människor som är intresserade att ställa upp som kulturkompis inom konsten,
kulturen, musiken i Kauhava, Lappajärvi och Evijärvi region. Vid intresse kan du anmäla dig till
dom tidigare nämnda orternas bibliotek eller Aijjoos-projektets kontor. Mera information hittar
du från: http://www.kauhava.fi/uutishuone/uutiset/tule_mukaan_kulttuurikaveriksi!.10389.news
Vi vill skapa kulturkompisverksamheten till ett lokalt verksamhetsmodell, som kan sedan spridas
till andra kommuner.
Du kan hitta mer information om alla 12 pilotprojekten i adress:
http://www.epliitto.fi/images/Valfardvia_kommunpilotprojekt.pdf
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